
Ik wil dit zelf 
doen!

Myriam Lieskamp

MHRM



❑ Leraar (22 jaar)
❑ Senior strategisch beleidsmedewerker primair 

onderwijs
❑ (zelfstandig) onderwijs adviseur
❑ (was) beleidsmedewerker onderwijsinhoud CNV
❑ (was) lid SER commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
❑ Auteur (mede)

❖ Professionele leergemeenschappen in het 
onderwijs

❖ Vertrouwen verbinden vakmanschap, strategisch 
hr-beleid voor het onderwijs

❖ Onderzoeksmatig leiderschap
❖ Leren voor morgen, uitdagingen voor het 

onderwijs
❑ Hoofdredacteur

❖Nieuwkomers op school
❖ Serie: leiderschap in de onderwijspraktijk



Doelen voor vandaag

Je weet waarom een leven lang 
ontwikkelen belangrijk is.

Je weet wat eigenaarschap over het 
eigen leerproces betekent.

Je krijgt handreikingen om  
leerlingen te leren leren.





Wat roept deze film 
op? Wat is de relatie 
met leerlingen die 
eigenaar zijn van hun 
eigen leerproces? 



Technologische & ICT 
Maatschappelijk
Economisch
Demografisch
Ecologisch 

Hoe wij leren? 
Hoe wij werken?
Hoe wij (ver)zorgen?
Hoe wij samenleven?
Hoe wij consumeren?



winnaars verliezers

 Kan eigen leerproces sturen
 Leerbaar 
 Goed ontwikkelde executieve 

functies en schoolse 
vaardigheden

 Goed ontwikkelde (inter) 
culturele en digitale 
vaardigheden

 Ondernemend
 Probleemoplossend vermogen
 Benut talenten 
 Creativiteit & 

innovatievermogen
 Flexibel, veranderbereid 
 Samenwerken 
 Empathisch sensitief
 Meertalig 

◦ Negatieve leer ervaringen met 
leren en ontwikkelen

◦ Onvoldoende 
aanpassingsvermogen

◦ Zwak ontwikkelde leer-
ontwikkelvermogens 

◦ Zwak ontwikkelde (digitale) 
geletterdheid

◦ Zwakke beheersing executieve 
functies en schoolse vaardigheden

◦ Onvoldoende profijt van 
onderwijs

◦ Zwakke motivatie  
◦ Onvoldoende ondernemend/ 

creatief
◦ Laaggetalenteerd of maakt geen 

gebruik van talenten
◦ Niet of weinig sociaal vaardig





Het “oude” leren

Consumeren van kennis

Alle leerlingen hetzelfde

Het “dagmenu”” 

De leraar is de expert, verteller en 
beoordelaar

Weinig interactie, vooral individueel

Leerstof is gefragmenteerd, vele vakken 
en onderdelen van vakken

Leren voor de toets

Leven en leren zijn gescheiden

Leerbronnen: leraar en boek

Het “nieuwe onderwijzen”

Kennis construeren, “kennis maken”

Gevarieerde leerarrangementen

Het “lopend buffet”

De leraar is ook coach en begeleider van 
leerprocessen

Vooral interactief leren

Leerstof is geïntegreerde en betekenisvol

Toetsen wat geleerd is

Situatie-gebonden leren, “het leven is de 
school

Leerbronnen: rijke variatie

Bron: systeemdenker in actie Jutten



Eigenaarschap over het eigen leerproces de 

mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn eigen leerproces

Learner agency
Het actief 
betrokken zijn van 
leerlingen bij het 
construeren van 
omstandigheden 
van hun eigen 
leerproces 

€



Motivatie en 
betrokkenheid

Leerdoel-gericht en 
zelfsturing

Zelfvertrouwen en 
self-efficacy

Metacognitieve 
vaardigheden en 
zelfmonitoring

Doorzettings

vermogen



Eigenaarschap over het eigen leerproces 
betekent  onder andere dat: 

• Leerlingen leerstrategieën kunnen toepassen
• Leerlingen kunnen reflecteren op product en 

proces
• Zelf initiatief kunnen nemen bij een opdracht
• Samenwerkend kunnen leren

Bron: nro docenthandelen bij het aanleren van zelfsturend leren



Hoe zorg jij ervoor dat leerlingen regie willen, durven 
en kunnen nemen voor het eigen leerproces? Wat 
vraagt dit van jou? Wat zou je dan als eerste willen 
veranderen? Wat houdt je nu tegen? 



Ik maak een continue proces door in mijn werk waarin ik steeds 
nieuwe kennis construeer en nieuwe vaardigheden aanleer;

Ik kom voortdurend tot nieuwe inzichten, andere opvattingen en 
attitudes of ander gedrag;

Ik heb daarbij zelf een actieve rol en neem zelf initiatieven om te 
leren;

Ik laat zien dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen 
ontwikkeling en professionalisering;

Ik zorg ervoor dat ik ruimte krijg van mijn leidinggevende en 
waar nodig eis ik die ruimte zelf op.

Bron: De leraar aan het roer KPC groep



Zelfregulering: 
Het vermogen om 
zelfstandig te 
handelen en 
daarvoor 
verantwoordelijkheid 
te nemen in de 
context van een 
bepaalde situatie 
en/of omgeving, 
rekening houdend 
met de eigen 
capaciteiten



Vooraf: oriënteren
doelen stellen 
strategisch plannen

Tijdens: zelfcontrole
Na: zelfbeoordeling



 Het stellen van realistische doelen en 
prioriteiten

 Doelgericht handelen

 Plannen en monitoren van het leerproces

 Reflecteren eigen handelen en uitvoering taak

 Inzicht hebben in eigen capaciteiten en 
ontwikkeling daarvan

 Verantwoordelijkheid nemen voor eigen 
handelen en keuzes

 Zicht hebben consequenties van eigen 
handelen 



Metacognitieve 
leerstrategieën
Monitoren & controleren
Plannen & voorspellen
Evalueren

Motivationele
leerstrategieën
Taakwaarde: 
relevantie en 
belang van de 
taak
Doeloriëntatie
Selfefficacy

Cognitieve leer-
strategieën
Relateren
Analyseren
Structureren



1. Samenvatten 
2. Overlappend oefenen 
3. Een ezelsbruggetje maken 
4. Zelf uitleg geven 
5. Uitweidend bevragen
6. Gedistribueerd oefenen 
7. Herlezen 
8. Markeren met kleuren of onderstrepen  
9. Verbeelden 
10. Oefentoetsen

bron: P. Kirschner



1. Samenvatten
2. Overlappend oefenen
3. Een ezelsbruggetje maken
4. Zelf uitleg geven
5. Uitweidend bevragen
6. Gespreidstribueerd oefenen
7. Herlezen
8. Markeren met kleuren of onderstrepen
9. Verbeelden
10. Oefentoetsen



 Herhalen/memoriseren 

 Relateren

 Kritisch verwerken

 Concretiseren

 Toepassen

 Analyseren

 Structureren

 Selecteren



 Attribueren

 Motiveren

 Concentreren

 Waarderen

 Inspannen

 Emoties opwekken

 Verwachten (hoge)



Heb ik een beeld 
van metacognitieve 
strategieën die mijn 
leerlingen kunnen 

gebruiken?



Gevolgen voor 

de leerling

Gevolgen voor 

de leraar
Gevolgen voor 

het curriculum

Gevolgen voor 

de organisatie



neuromythe Waar  of niet waar? 

1 Waar 12 Niet waar

2 Niet waar 13 Niet waar

3 Waar 14 Waar

4 Niet waar 15 Waar

5 Niet waar 16 Niet waar

6 Waar 17 Niet waar

7 Niet waar 18 Waar

8 Niet waar 19 Waar

9 Niet waar 20 Niet waar

10 Waar 21 Niet waar

11 Niet waar



Leestips:

Op de schouders van reuzen 
Leren voor morgen, 
uitdagingen voor het onderwijs
Handboek Leren leren
Wijze lessen: 12 bouwstenen 
voor effectieve didactiek
Zichtbaar leren Hattie
www.kennisrotonde.nl
www.voortgezetleren.nl

http://www.kennisrotonde.nl/
http://www.voortgezetleren.nl/

